
 إعفاء طلب نموذج

20051ًًًًلسنة3ًرقمًًقانونالًمنً(6)للمادةًرقمًًاطبق ً

 : 2عامة أحكام - أولا 

إلعفاءًاطلبًًحلمأوًالتعاقًدًأطرافًاالتفاقًوهمً،يكونًتقديمًطلبًاإلعفاءًمنًذويًالشأن -

اًتًسواءًكان أوًطًروابًوأتحاداتًاكياناتًاقتصاديةًأوًأوًطبيعيةًأوًاعتباريةًأشخاص 

منًً–ًحسبًاألحوالً–تجمعاتًاألشخاصًعلىًاختالفًطرقًتأسيسهاًًوأماليةًًتتجمعا

 .ًاالحتكاريةًالمنافسةًومنعًالممارساتًحمايةًالخاضعينًألحكامًقانون

لمعدًإلىًرئيسًمجلسًإدارةًالجهازًعلىًالنموذجًاًطلبًكتابييلتزمًذويًالشأنًبتقديمً -

اًطبق ًًامً ُمجرً ًااق ًاتفوإالًجازًاعتبارهً،ًوتنفيذهمحلًالطلبًالتعاقدًأوًًقبلًإبرامًاالتفاقًذلك،ل

 .لقانونًحمايةًالمنافسةًومنعًالممارساتًاالحتكارية

ًيلتزمًمقدمًالطلبًبتقديمً - اًوافي ا قهاًاالتفاقًأوًيحقًقدًالتيبالمنافعًوبيان اًً،ألسبابهعرض 

اًويكونًالطلبًً،للمستهلكًالتعاقد  المؤيدةًله.ًباألسانيدمشفوع 

قًبفحصًيلتزمًذويًالشأنًبموافاةًالجهازًبماًيطلبهًمنًمعلوماتًوبياناتًومستنداتًتتعل -

 وتقييمًالطلبًفيًالمدةًالتيًيحددهاًالجهاز.ً

- ً ًالجهازًببياناتًومستنداتًوأوراقًصحيحةًذوييلتزم االتفاقًأوًشأنًبًالشأنًبموافاة

 .3يخالفًذلكًنً كلًمً مكرر22ًًويخضعًللعقوباتًالمنصوصًعليهاًفيًالمادةً،ًالتعاقد

النموذجً - وفيًً،اءاإلعفًهيًالمستنداتًاألساسيةًلقبولًطلبتعدًالمستنداتًالمحددةًفيًهذًا

 .طلبالجميعًاألحوالًيجوزًللجهازًطلبًماًيراهًمنًمستنداتًإضافيةًلفحصًوتقييمً

 ً.إذاًتمتًدعوتهمًالتيًيعقدهاًالجهازماعًلتزمًذويًالشأنًبحضورًجلساتًاالستي -

ازًبكافةًاًمنًتاريخًموافاةًالجهيومً 60ًبًفيًمدةًأقصاهاًلبشأنًالطًالجهازًقرارهصدرًيًُ -

 البياناتًوالمعلوماتًوالمستنداتًالمطلوبةًمنًذويًالشأن.ً

سنتينًاإلعفاءًيكونًقرارًالجهازًالصادرًبمنحً - يجوزًوً،منًتاريخًصدورهتبدًأساريًلمدًة

 السابقة.كامًاألحاًلذاتًتجديدهًبناءًعلىًطلبًذويًالشأنًوفق ً

                                                           

(11ًحتكاريةًوالمادةً)(ًمنًقانونًحمايةًالمنافسةةةةةةةةًومنعًالممارسةةةةةةةاتًاال6الفقرةًالثانيةًمنًالمادةًرقمً)اًألحكامًطبق ًعفاءًاإلطلبًتمًإعدادًنموذجً 1

ً.2016لسنة2509ًًمكررًمنًالالئحةًالتنفيذيةًالصادرةًبقرارًرئيسًمجلسًالوزراءًرقمً

جلسًالوزراءًرقمًبقرارًرئيسًمصةةةةادرةًالئحةًالتنفيذيةً(ًمنًالال17ً،16اًللضةةةةوابطًواإلجراءاتًالواردةًفيًالمادتينً)العامةًطبق ًحكامًاألتصةةةةدرً 2

ً.2016لسنة2509ًً

اًلنصًطبق ًًبذلكًيجوزًللجهازًتحريكًالدعوىًالجنائيةًضدًكلًمنًيقدمًلهًبياناتًأوًأوراقًأوًمستنداتًتنطويًعلىًمعلوماتًغيرًصحيحةًمعًالعلم 3

تقل  غرامة اةتي ل"ومع عدم الخالل بأية عقوبة أشدددددد اكوق اة قوبة اة:ًعلىًأنهًحيثًتنصًالمادةمكررًمنًقانونًحمايةًالمنافسةةةةةة22ًًالمادةًرقمً
 ."لم بذلكعن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع الع



ًلهًعدمىًيتراءااللتفاتًعنًالطلباتًالتيًهًيحقًلواإلعفاء،ًللجهازًسلطةًتقديريةًفيًمنحً -

 ًجديتها.ً

  :4إعفائها يجوز اةتي اتالافاق -ثانياا 

لمستهلكًتفوقًوفائدةًلدفًإلىًتحقيقًكفاءةًاقتصاديةًهالتيًتاألفقيةًاالتفاقاتًأوًالتعاقداتً -

 آثارًالحدًمنًالمنافسة.ً

قصدًبالكفاءةًاالقتصادية:ًخفضًمتوسطًالتكلفةًالمتغيرةًللمنتجات،ًأوًتحسينًجودتهاًيًُ -

أوًتوزيعًمنتجاتًجديدةًأوًالتعجيلًبإنتاجهاًإنتاجًأوًزيادةًحجمًإنتاجهاًأوًتوزيعهاًأوً

 .5ًأوًتوزيعها

 

  

                                                           
نًالالئحةًالتنفيذيةًالصادرةًم(ًمكرر11ًالمنافسةًومنعًالممارساتًاالحتكاريةًوالمادةً)(ًمنًقانونًحماية6ًاًألحكامًالفقرةًالثانيةًمنًالمادةًرقمً)طبق ً 4

ً.2016لسنة2509ًًبقرارًرئيسًمجلسًالوزراءًرقمً

ً.2014لسنة56ًًرقمًًوالمضافةًبالقانون(ًمنًقانونًحمايةًالمنافسةًومنعًالممارساتًاالحتكارية2ًالمادةًرقمً)ًهـ(ًمن)اًألحكامًالفقرةًطبق ً 5



 عفاءاإلطلب بيانات نموذج 

  6: أطراف الافاقأولا 

 اةطرف األول: 

ًً...................................................................................................:ًالمنشأة7ًسما

ً......................................الشكلًالقانوني:ً..........................................................

ً..........................................................................................................:8ًقمالر

ً........................................العنوان:ً.................................................................

ً..................................................................................................ً:النشاطًطبيعة

ً...................................السنوي:ً......................................................األعمالًرقمً

ً.......................................ًالرقمًالقومي:ً........مقدمًالطلب:ً..............................اسمً

ً(ً..................مفوض(:ً........................ًرقمًالتوكيل:ً)إنًوجدً-صفةًمقدمًالطلبً)وكيل

ً...............................:ًرقمًالتليفون:ً.......................................ًرقمًالتليفونًالمحمول

ً......................................:ً.......................................................اإللكترونيالبريدً

 : 9اةطرف اةثاني

ً...ً....................................:ً.............................................................المنشأةًسما

ً.....................................الشكلًالقانوني:ً..........................................................

ً............................................................................................................الرقم:ً

ً........................................العنوان:ً.................................................................

ً..................................................................................................ًالنشاط:ًطبيعة

                                                           
ًً.هاكانًعددًاأي  ًاالتفاقًيجبًإدخالًجميعًالبياناتًالمتعلقةًبجميعًأطرافً 6

ويمتلكًمنشةةأةًإذاًكانًأحدًأطرافًاالتفاقًشةةخصًطبيعيًيقصةةدًبهًاالسةةمًالتجاريًللشةةركاتًحسةةبًآخرًتعديلًللسةةجلًالتجاريًأوًاالسةةمًالطبيعيً 7

ًومطابقًلالسمًالواردًفيًبطاقةًالرقمًالقومي.ًً-علىًاألقل-أنًيكونًاالسمًثالثيًًيةالطبيعويراعىًفيًاألشخاصًً،فردية

ًًوالرقمًالقوميًفيًحالةًاألشخاصًالطبيعية.ً،فيًحالةًالشركاتيقصدًبهًرقمًالسجلًالتجاريً 8

 .ا لهذا النموذجطبق  بياناتها بتقديم جميعها األطراف تلتزم وفي هذه الحالة  ،يجوز أن يزيد أطراف االتفاق عن طرفين 9



ً...................................السنوي:ً......................................................األعمالًرقمً

ً..........................................ًمقدمًالطلب:ً...................................ًالرقمًالقومي:اسمً

ً..................(ًرقمًالتوكيل:ً)إنًوجدً........................:ًمفوض(ً-)وكيلًصفةًمقدمًالطلب

ً:ً...............................رقمًالتليفون:ً.......................................ًرقمًالتليفونًالمحمول

ً......................................:ً.......................................................لكترونياإلالبريدً

 : 10األطراف اةمرابطة

(1) ....................................................................................................... 

(2) ....................................................................................................... 

(3) ....................................................................................................... 

 

ًأو اةت اقد  ا: الافاقثانيا 

ًوأسبابه:ًنوعًاالتفاقًوطبيعته

.....................................................................................................................ً

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

ًً...................................................................................مدةًاالتفاق:ً.................

ً.........................................................................................المطلوبة:ًاإلعفاءًمدةً

إبرامًاالتفاق:ًمبرراتًً

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

                                                           
 ويعد": من الالئحة التنفيذية والتي تن  على أنه 5لمادة رقم يجب أن يتضممممممن النموذج بيان باألطراف المرتبة حتمممممب التعريف المحدد في ن  ا 10

ة من األشخاص المشار إليها في الفقرة األولى، األطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية قانونية مستقلة، تكون غالبي
المرتبطة  األطرافكما يعدد من  ،أو تكون مملوكة لطرف واحد اآلخرأو بطريق غير مباشههههر للطرف  مباشههههرةأسهههههم أو حصههههص أحدةا مملوكة 

ضع أو األشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر بمن في ذلك زوجه وأقاربه حتى الدرجة الثانية ما لم يتبين من ظروف الشخص الخا
 يؤدى نحو على وذلك نسبتها كانت يا  أ حصصأو  سهمألالحال انتفاء ةذه السيطرة، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية ل

 . "القرارات اتخاذ أو اإلدارة في التحكم إلى



.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

ًأهدافًإبرامًاالتفاق:ً

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

:ًللسوقًقعناصرًالكفاءةًاالقتصاديةًالتيًيحققهاًاالتفا

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

ًالفوائدًالتيًيحققهاًاالتفاقًللمستهلك:ً

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

ًهاًاالتفاقًعنًطريقًوسائلًأخرى:ًقالنتائجًالتيًيحقإلىًذاتًكيفيةًالوصولً

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................ً

  11اةمطلوبة ا: اةمستنداتثاةثا 

 .)إنًوجدت(وملحقاتهًمسودةًاالتفاقً -1

                                                           
وفيًجميعًاألحوالًيجوزًللجهازًطلبًماًيراهًمنًمسةتنداتًإضةافيةًً،تعتبرًالمسةتنداتًالمحددةًفيًهذهًالفقرةًهيًالمسةتنداتًاألسةاسةيةًلقبولًالطلب11ً

ً.ًعفاءاإليتهًفيًاًمنًمستنداتًتؤيدًطلبهًوأحقكماًيجوزًلمقدمًالطلبًإرفاقًماًيراهًالزمً .ًهوتقييمًعفاءاإللفحصًطلبً



 .حسبًاألحوالً–ًمنًالتوكيلًأوًالتفويضضوئيةًصورةً -2

ألطرافًاًآلخرًالتعديالتًطبق ًوالنظامًاألسةةةاسةةةيًًمنًالسةةةجلًالتجاريضةةةوئيةًصةةةورةً -3

 .إنًوجد()ًلهماالتفاقًواألطرافًالمرتبطةً

 ً.منًبطاقةًالرقمًالقوميًلمقدمًالطلبضوئيةًصورةً -4

 .)إنًوجد(ًألطرافًاالتفاقًواألطرافًالمرتبطةًلهمالقوائمًالماليةًآلخرًسنةًماليةً -5

علىًالتيًسةةةوفًتعودًًمنافعالالمسةةةتنداتًالتيًتثبتًتحقيقًالكفاءةًاالقتصةةةاديةًللسةةةوقًو -6

دراسةًً–ًالجدوىًاالقتصاديةًاتدراسًالمثال:ومنهاًعلىًسبيلً،ًلالتفاقًنتيجةًالمستهلك

خفضًالتكاليفًدراسةةةةًتفصةةةيليةًعنًً–ًلالتفاقًالمزمعًعقدهًلفوائدًاالقتصةةةاديةلوتحليلً

دراسةًً–ًحسينًجودةًالمنتجاتتدراسةًتفصيليةًعنًً–ًلمنتجاتاًوانعكاسهًعلىًأسعار

وصةةةةولًالمنتجاتًلشةةةةريحةًأكبرًمنًيؤديًإلىًبماًواتسةةةةاعهاًالتوزيعًقنواتًعنًزيادةً

علىًًاوانعكاسةةةةةةاتهاألخطارًلتقليصًحجمًًو/أوًلفوائدلدراسةةةةةةةًوتحليلًً–ًالمسةةةةةةتهلكين

ًالمستهلك.


